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Varšavos puolimo
valandos suskaitytos

Vokiečiai užėmė Lenkijos mie 
sius Ostrolenką, Badomą 

ir Liubliną.
Rusams sprųsta iš rankų

Lenkija, Lietuva ir Kuršas
Londonas, liepos 21. — 

Teutonai visu frontu nuo 
Baltikos iki Bukovinos ne
sulaikomai varosi pirmyn. 
Rusija neteks už kelių die
nų visos Lenkijos, Lietuvos 
ir Kuršo. Anglijos kariniai 
ekspertai sako, jog nebent 
per stebuklą rusai užsilai
kytų Varšuvoj ir pavislyj. 
Taigi kaizeris su didžiu 
trukšmu Įžengs į Lenkijos 
sostine. T Varšavą teuto
nai žengs -su didesniu tri
umfu, negu į Przemysli ir 
Lvovą.

Du svarbiu punktu, gi
nančiu Varšavą, jau pateko 
teutonams. Paėmė teuto
nai tvirtovę Ostroleuką, ku
ri guli ant Narevo upės, už 
70 mylių Į šiaurės rytus nuo 
Varšavos. • Užėmė Radomą, 
gulintĮ už 57 mylių i pietus 
nuo Varšavos. Dabar vokie
čiai jau randasi visai arti 
tvirtovės Novo-Georgievs- 
ko. Jau stato apie tą tvir
tovę kanuolės. Ta tvirtovė 
randasi už 20 mylių 
lenkų sostinės.
Paėmė nepaimamas 
drutvietes.

Ligšiol buvo pranešama, 
kad vokiečiai nieko nedaro 
iš vakarų nuo Varšavos. 
Ten rusai buvo pasidarę di
džias drutvietes ir po kele
tą kartų su didžiausiu užsi
spyrimu vokiečiai bandė 
prasilaužti per tas drutvie
tes ir užimti Varšavą. Bet 
vokiečiai vis atkązdavo dan
tis., Todėl buvo vokuojama, 
kad tos rusų drutvietes į 
vakarus nuo Varšavos yra 
neperlaužiamos, nesudaužo
mos, nepaimamos. Bet da
bar pasirodo, kad trūksta ir 
tos drutvietes. Tos drut- 
įvietės buvo palei Bzura ir 

nuo

Ravka upes. Eilės drutvie- 
čių jau perl a už los ir vo
kiečiai užėmė Blonie. Da
bar vokiečiai iš didžiųjų 
kanuolių gali jau bombar
duoti patį miestą.

Iš pietų teutonai varosi 
pirmyn linkui Varšavos. 
Paėmę Radomą eina linkui 
Ivangorodo. Pranešama, 
kad Liublinas jau puolęs. 
Prieš puolimą gubernato
rius buvo išleidęs Įsakymą, 
kad pagal pareikalavimą 
vyriausiojo armijos vado su 
karuomene turi trauktis ir 
visi civiliai vyrai.

Tokiuo budu matome, kad 
trumpu laiku Rusija neteks 
visos Lenkijos. Visas pa- 
vislis su didžiomis tvirtovė
mis paklius vokiečiams. Vi
sa eilė tvirtovių — Osso- 
vec, Lomža, Ostrolenka, Re- 
grje, Novo-Georgievsk, 
Varšava ir Ivangorod.

Rusai tuomet atsimos ant 
sekančios eilės drutviečių, 
kurios tęsiasi palei Nemu
ną ir Būgą. Rusai, atsi
dūrę ant tos drutviečių li
nijos, nebus pavojumi nei 
Austrijai, nei Vokietijai. 
Tuomet didžiąsias savo jė
gas teutonai nukreips prieš 
talkininkus.

Smarkiai vokiečiams vei
kiant Lenkijoj, jie taipgi 
smarkiai veikia Kurše. Už
ėmę Ventspilį (Vindavą) ir 
Tukumą, eina prieš Rygą. 
Užėmę Rygą, teutonai išva
lytų Rygos užlają nuo mi
nų ir padarytų Rygą savo 
laivyno stotimi. Rygos puo
limas taip tikras, kaip ir 
Varšuvos.

Anglijos kariniai eksper
tai pripažįsta, jog austro- 
vokiečių žygis prieš Rusiją 
yra didesnis, negu bile kas 
ligšiol galėjo spėti. Ir ru
sams dabar užduodama toks

Šis garlaivis iš New Yorko: išplaukė i Liverpool!, gabendamas su savimi daug ka
ro amunicijos talkininkams. Prieš išplauksiant pasiėmė su savimi daug atsargu

mo priemonių.

smūgis, kokio niekas neįsi- 
vaizdino.

Austrijoj skelbiama, kad 
rusai grumiasi labai atkak
liai. Laikraščiuose rašoma, 
kad užimant Radomą neiš
pasakytos buvo skerdynės.

Austro-vokiečiai 1.enki j o j 
turi eiti per balas, kur pa
togu rusams ginties, bet tas 
nieko neprigelbsti, negali 
rusai atsilaikyti. Berlyne 
skelbiama, kad dabar prieš 
rusus veikia šviežios karuo- 
menės, landsturmas kurs
nėra buvęs mūšiuose ir ne- bėjo ir teikė pagelbą nuken- 
žiurint rtai pasižymi didžiu 
smarkumu ir narsumu.
Siunčia sustiprinimų.

Iš Petrogrado pranešama, 
kad caro šauniausieji gvar
dijos pulkai, kurie buvo lai
komi Maskvoj ir Petrogra
de, kad pavartojus juos kri
tiškame momente, dabar su 
didžiausia paskuba gabena
mi karo laukan. Todėl dar 
yra pas rusus kibirkštėlė 
vilties, kad teutonai bus su
laikyti ir Varšava išgelbė
ta. Bet visvien Rusijos 
laikraščiai turi pesimistiš
ką toną ir rengia visuome
nę prie sutikimo baisaus ne
pasisekimo. )

Lietuvoje, matyti, didelhj 
mūšių nėra. Pranešama 
tik, kad Į rytus nuo Kur- 
šėnų vokiečiai Įveikė rusus.

Per dvi dieni teutonai 
paėmę rusų 5,000. Bet vi
sai mažai tepaėmė artileri
jos. Rusai labai žiuri, kad 
nepaduoti vokiečiams arti
lerijos.

Garlaivis Baltic Vladivostokodidis veikimas

DAUG CHINIEČIŲ NU
SKENDO.

Washington, D. C., liepos 
21. — Per baisius potyinius, 
kurie buvo ištikę trijose 
Chinijos provincijose, nu
skendo arti 100,000 chinie- 
čių. Taip praneša Ameri
kos konsulis iš Kantono. 
Antra tiek žmonių liko be 
pastogės ir maisto.

Suvienytų Valstijų aziji
nis laivynas buvo tuomet 
Chinijos pakrantėse ir gel-

tėjusiems.

DIDYSIS STRAIKAS 
BAIGIASI.

Cardiff, Anglija, Liepos 
21. — Didysis anglekasių 
straikas jau baigiasi. Va
kar abi pusi turėjo susirin
kimą ir kas link svarbiau
sią ją klausimų derybas pa
baigė. Šiandie dar turės su
sirinkimą, kuriame derybos 
galutinai bus pabaigtos.

Svarbiausieji anglekasių 
reikalavimai išpildyti. Žy
miai pakelta mokestis.

KARO BAISENYBĖS PA- 
ARŠĖS.

Londonas, liepos 21. — 
Frederic Harrison parašė 
kningą vardu 11 The German 
Peril.” Vienoj vietoj išve
džiodamas apie tai, kas iš
tiks, kuomet vokiečiai bus 
nuvyti į savo žemę. Auto
rius sako, kad tuomet bus 

skerdynės ir terionės, kad 
prieš jas nublanks visokios 
terionės, kokios tik buvo 
historijoj.

RUSAI NUSKANDINO 
59 LAIMUS.

Londonas, liepos 21. — 
Rusijos torpediniai laivai 
Juodojoj jure j buvo sutikę 
59 Turkijos buorinius lai
vus, kurie buvo prikrauti 
kainne medžiaga. Rusai 
nuskandino visus laivus, o 
jurininkus paėmė nelaisvėn 
ir atgabeno i Sevastopoli.

PASTATYDĮS DANTŲ 
GYDYKLĄ.

Rochester, N. Y., liepos 
21. — George Eastman, pre
zidentas Eastman Kodak 
kompanijos, pastatydįs Ro- 
chesterio miestui dantų 
gydyklą už $300,000. Bus 
dantįs gydomi už dyką. Jos 
Užlaikymui Įsteigėjas duos 
$30,000 kasmet per penkis 
metus. Po to dar duos 
$750,000 ir iš to gydykla 
galės užsilaikyti.

DEGA PASAŽIERINIS 
GARLAIVIS.

Londonas, liepos 21. — 
Iš Durban, p. Afrikoj, tele
grama pranešama, kad gar
laivis Benalla užsidegė In
dijos vandenyne. Benalla 
plaukė iš Londono į Austra
liją su 800 emigrantų. Be
vieliu telegrafu šaukėsi pa- 
gelbos. Garlaivis Otaki pa-

Vladivostokas, 
liepos 21. — Karui prasidė
jus, Archangelske ir Vladi
vostoke prasidėjo didis vei
kimas. Per tuos uostus dau
gybės amunicijos ir karinės 
medžiagos atgabenta Rusi 
jon. Per Vladivostoką iš A- 
merikos liepos ir rugpj. mė
nesiais bus atgabenta Rusi
jon 20,000 vagonų ir 4°0 
garvežių. Per Vladivostoką 
eina iš Suvienytų Valsti
jų ir Japonijos amunicija, 
kanuolės, šautuvai, apšar
vuoti automobiliai, dinami
tas ir tt.

Apšarvuotų automobilių 
šimtais atgabenama i VIa- viečių. Į Vladivostoką atei-
divostoką iš Suvienytų Val
stijų. Tie automobiliai dir
bami daugiausia Detroite 
ir Clevelande ir per Seattle 
garlaiviais gabenami Į VIa-[tų tiltų ištuštinama garlai- 
divostoką. Iš Amerikos taip-'viai.

griebė žinią ir paskubo pa- 
gelbon. Nuo degančio gar
laivio Otaki buvo už 150 
mylių.

NUŠOVĖ TRIS ORLAI
VIUS.

Londonas, liepos 21. —- 
Trįs vokiečių dideli orlai
viai buvo perlėkę per šiau
rinę j urę ir norėjo atakuoti 
Anglijos miestus. 12 Ang
lijos aeroplanų pasitiko ne
kviestus svečius. Visus tris 
vokiečių orlaivius anglai 
nušovė.

MEKSIKO SOSTINĖ 
VĖL PUOLĖ.

Washington, D. C., liepos 
21. — Nesenai Carranzos 
karuomenė buvo išvijusi za- 
patistus iš Meksiko sosti
nės, bet dabar carranzistai 
vėl apvaldė tą miestą. O 
Villa su savo gaujomis irgi 
netoli sostinės, yra už 40 
mylių. Netrukus vėl bus 
skerdynės.

SUDRASKĖ S. VALSTI
JŲ VĖLIAVĄ.

Bisbee, Ariz., liepos 21.— 
Carranzistai, kurie užėmė 
Naco, Loura Suvienytų Val
stijų parubežyje, gabenosi 
svaigalų iš vieno ameriko
niško parubežinio galiūno. 
Rado Suv. Valstijų vėlia
vą ir nusinešę į savo pusę karo laukan, vis 
SU( įSke 1J

Siberija,igi gabenama švinas, varis 
ir dinamitas. Iš New Yorko 
per Panamos kanalą į Vla
divostoką gabenama daugy
bės bovelnos. Į Vladivosto
ką privežta tiek daug bo
velnos, kad už miesto Į kū
gius turėjo ją sukrauti, nes 
nebuvo galima išgabenti 
del stokos vagonų į Maskvą 
ir kitus pramonės centrus, 
kus išdirbama kaldros, uni
formai šinieliai del karei
vių. Todėl tai dabar Rusija 
užsakė daug vagonų ir gar
vežių.

Bet daugiausia ko gabe
nama iš Jnw -ikos.
liuotų vielų aptvėrimui drat

na tiek garlaiviu, kad jie 
negali įsiegti uosto. Stato
ma dideli polifoniniai tiltai, 
nusidriekianti į jure ir prie

EXTRA!
BERLYNAS, liepos 21.

— Į Berlyną atėjo žinios, 
kad visi oficialiai archival, 
dokumentai, bankų pinigai, 
teismų rekordai išgabenti iš 
Rygos i Petrogradą. Kari
nė valdžia Įsakė valdinin
kams būti pasirengusiems 
išsikraustyti.

Pereitą savaitę 10,000 
žmonių apleido Rygą.

LONDONAS, liepos 21.
— Į Londoną atėjo žinia, 
kad kaizeris ir caras jau 
pribuvo karo laukan Lenki
joj, kad padrąsinti armijas 
nesvietiškame mūšyje. Kai 
zerienė atvažiuosianti i Po 
znanių ir kartu su kaizeriu 
prie didžiausių iškilmių i 
žengsianti i Varšavą.

BAYONNE, N. J., liepos 
21. — Standard Oil komna- 
nijos sustraikavusieji dar
bininkai susirėmė su poli
cija. Vienas straikininkas 
nušauta, 9 pašauta. Palei
sta 500 šūvių.

PETROGRADAS, liepos 
21. — Carui išpyškėjus ka
ro kukau su geriausiais sa
vo gvardijos pulkais, rusai 
ėmė tikėtier kad teutonų 
gaujos bus nublokštos. Kuo
met tik caras nuvažiuodavo
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Neatsargumo 
nuostoliai.

Neretai pašnekame, pa
traukome pečiais, atsiminę 
apie tuos nuostolius ir te- 
riones, padaromas dabar 
karo lauke Europoje. Pa
sistebime išvydę paskelbi
mus apie karines išlaidas, 
V akarykščiame 11 Kataliko ’ ’ 
numeryje buvo minėta apie 
milžiniškas karines išlai- 

Per metus viena An- 
išleisianti $5,000,000,- 
Tai didžiulė sumą, 
išlaidos padaromos 
žmonių norą, žmonės 
neįstengia sugyventi 
kad išvengti karų.

Lietuviai
Amerikoje.

RENKA PARAŠUS PO 
PETICIJA.

Ą:-i

Chicagos majoras Thom
pson, kuris savo priešrinki
minėj platformoj piliečiams 
pažadėjo, jei jis butų išrin
ktas majoru — pasistengti, 
idant gazo kompanijai... bu
tų gana šilta net žiemą — 
savo prižadėjimus jau ima 
pildyti. Miesto Chicago ad
vokato padėjėjas, G. L. Ke
kes, andai miesto vardu į- 
nešęs teisman skundą prieš 
gai^kompaniją “The Peop
les Gas Light and Coke 
Company/’ Skunde užme
tama kompanijai, jogei ji 
peržengusi miesto tarybos 
išleistą įstatymą, kuriuomi 
nustatyta*gazo šviesos jėga. 
Advokato padėjėjas užme
ta kompanijai, jogei ji vi
sas laikas miesto gyvento
jams į namus suteikdavus 
silpnesnį gazą, negu to įsta
tymas reikalauja.

Prie skundo pridėta ga
zo inspektoriaus, tų dalykų 
žinovo, Wilcox’o, išpažini
mas, kad gazo kompanija, 
suteikdama i 
silpnesnę šviesą, per metus 
sutaupus $200,000. Sulyg į- 
statymo toksai kompanijos 
prasižengimas baudžiamas 
$200 už kiekvieną kartą. 
Tas reiškia, kad jei teis
mas atrastų kompaniją kal
ta, ji turėtų už kiekvienus 
namus, į kuriuos įvesta ga- 
zas, užmokėti po $200 pa
baudos.

Juk tai kolosalė pabau
da! Ir aišku, jau prirodyta 
ant balto juodu, kad kom
panija yra kalta ir turi už
simokėti pabaudą. Bet ar 
teismas pripažins ją kalta 
— tai jau kitas klausimas. 
Reikia suprasti, jogei kom
panija labai gerai žino, kad 
laužo įstatymą panašiai elg
damosi, o lėčiau nesiliovė 
taip darius. Mums tas vis
kas atrodo paprasta kome
dija, žaidimas piliečių jau
smais. Kompanija turi mi
lijonus, turi apginė j ns. Vis
gi pagaliau paaiškės, ko 
verti tie visi platforminiai 
prižadėjimai ir ar galima 
jais ateityj pasitikėti. Iš 
majoro Thompsono

, -v^ako gero.

das. 
glija 
000. 
Tos 
prieš 
dar 
taip,
Žmonės prieš tai ne ką ga
li padaryti.

Bet šnekant ir rašant a- 
pic karines išlaidas, labai 
pravartu atsižvelgti į mil
žiniškas išlaidas ir nuosto
lius, kurias žmonės paneša 
per savo netikusius papro
čius, per savo neatsargumą. 
Ir taip matome, jog Suvie
nytų Valstijų gyventojai 
prageria per metus tik per
pus tiek, kiek Anglija iš
leidžia per metus karo ve
dimui. Anglija išleidžia 
per metus karo reikalams 
tik penkis kartus daugiau, 
negu Suvienytų Valstijų 
gyventojai išleidžia rūky
mui.

Tai blogų papročių vai
siai.

Dabar pažiūrėkime į ne
atsargumo vaisius. Išro- 
kuota, kad vien Massachu
setts valstijoj del neatsar
gumo rūkytojų pereitais 
metais išdegė gėrybių už 
$1,110,751. Tabokininkai 
meta šalin bile kur degan
čius cigarus, cigaretes, deg
tukus ir tokiuo budu dažnai 

i padaro gaisrų. Iš skaitli
nių minetoj valstijoj mato
me, jog tų nuostolių visoj 
Amerikoj pridaroma labai 
daug. Juk atmename, kad 
Lietuvoj pypkė buna dažnai 

; didelių gaisrų priežastimi.
Teisybė, sakoma, jog tas 

yra narsus, kurs liūtą perga
li, narsus yra tas, kurs pa- 

i šaulį pergali, bet narsiau- 
■ sias yra tas, kurs pats save 
, pergali. Taip bent vokie- 

gyventojams čiai sako (Tapfer ist der Lo- 
ewensieger, tapfer ist der 
Weltbesieger, aber tapfe- 
rest ist der sieli selbst be- 
zwaug). Tuomi norima pa
sakyti, kad savo įgytus pa
pročius yra be galo sunku 
pamesti. Reikia daug iš
tvermės, pasiryžimo įgytą 
netikusį paprotį pamesti. 
Bet kariauti su liutu nėra 
visiems reikalo, nei progos; 
lygiai kariauti prieš visą 
pasaulį, kaip kaizeris, ne
turime progos. Bet kiekvie
nas turi progą liuosuoties iš 
vergijos savo blogai papro
čių, kurie, kaip matome, ne
ša mums didžiules nelai
mes.

Pasiliuosuodami iš savo 
blogų papročių vergijos, 
greičiau iškovosime laisvę 
ir laimę savo tautai ir prisi
dėsime prie pažangos visos 
žmonijos.

Cedar Rapids, Iowa. Pas 
mus pradėjo rinkti parašus 
po peticija. Daugelis t$ 
reikalą supranta ir rašosi, 
bet nemažai pasitaiko ir 
bailių arba, geriau pasa
kius, neišmanėlių, kurie įsi
vaizdina sau negalimus 
daiktus ir nesirašo. Sako, 
kad, girdi, paskui dar gali 
į “krajų” pasirašusiuosius 
imti varyti.

Apskritai imant, lietuviai 
čia mėgsta apšvietę, mėgsta 
pasiskaityti. Daugiausia 
čia yra prasiplatinęs “Ka
talikas.” Čionykščiai lietu
viai pripažįsta, jog tai ge
riausias laikraštis. Yra čia 
pasiturinčių lietuviu. Jie 
taisosi namus ir gyvena 
gražiai. Vietos lietuviai ė- 
mė tarties apie parapijos 
įsisteigimą. Tas įvarė į ne
rimastį vietos cicilikus, ku
rių čia, teisybė, ne kiek tė
ra. Jie sako, kad katalikai 
nori parsitraukti kunigą 
tam, kad butų kam atlieka
mus pinigus atiduoti. Ži
noma, jei katalikai dėtųsi 
prie cicilikų organizacijų ir 
tų organizacijų reikalams 
išleistų pinigus, tai nebūtų 
ką kritikuoti, tai butų ge
rai. Bet vietos lietuviai ži
no, kur bedievybė veda. Jau 
buvo rašyta, kad vienas be
dievis peršovė Petrą Gudai
tį. Ir tą padarė iš godumo, 
iš noro apiplėšti jį. Žmog- 
žudis iki šiol dar tebsislap- 
sto, tebėra nesuimtas. Tai 
vis bezdžioninio mokslo vai
siai. Kirvio Kotas.

DELBI JAUNUČIO UŽSI
PUOLIMO.

“Katali- 
163, liepos 13 d., 
radau korespon- 
iš Simpson, Pa., 
A. Jaunutis. Iš 

turinio

t <,

***&£»»*

R05EHTH/U.IW). BECKER. 51W 5/HG DEPTH CHAMBER

Buvęs New Yorko policijos leitenantas Becker (deši
nėj) ir Rosenthal, kurį Becker’is su savo sėbrais anais 
metais nužudė. Becker nu teistas miriop. Bus ant 
elektros kėdės (kuri žemiau matoma Sing-Sing kalėji
me) nužudytas šio liepos m. 28 d., jei augščiausias S. 
Valstijų teismas jam tos bausmės neatidės ant toliaus.

dais po teismus, taip kad 
dabar p. A. Jaunutis yra 
labai nervingas, besikalbė
damas su p. Jaunučiu tą 
aiškiai gali pamatyti. Gai
la, labai gaila, matant mo
kykloje sėdėjusį žmogų, 
lietuvį, inteligentą kanki- 
nanties nerviškumo liga be 
reikalo. ~>O nerviškumas 
juk atsilieps galvoje kada 
nors.

p. A. Jaunutis užsimanė 
TMD. kuopą apkrikštyti į 
L. V., bet to neįstengė pa
daryti, paskiau, matyt, jam 
pasirodė ir musų vardai ne
tvarkoje, taigi suteikė nau
jus vąrdus “Kvaišiuno” ir 
“Šalaputrio”... Ant ko ki
to gal ir skersautuinėm už 
tą dovaną, bet kadangi p. 
Jaunučiui krikštyti leista,

tai neturiu už tai labai ru- 
goti, nes tai jo “profesija.”

O kokis vardas jam tik
tų, tai lai skaitytojai patįs 
paskiria. Mažai prasižengs, 
kad ir nėra leisti ant tos 
profesijos. Norėjau visus 
“trubelius” čia sykiu su
dėti, bet dažinojau, kad a- 
pie tai pasirūpinsiąs minė
tas “Kvaišiunas.”

Turiu pažymėti, kad p. 
A. Jaunutis paeina iš Fo
rest City, Pa., o mes, Juo
zas “Šalaputris” ir “Kvai
šiunas” iš Simpson, Pa.

Juozas “Šalaputris.”

prie Crystal Lake ežero, 
kur, gražiai pažaidę, neuž
miršo ir suvargusios Lietu
vos. Sudėjo 5 dol., kuriuos 
inteikę kun. Yanušui del 
nusiuntimo į T. Fondą. Au
kojo šie asmenis: Valiuko- 
nis Raimundas 50c., Milu- 
šauškas Bened. 25c., Zato- 
veckas Juozas 10c., Bulotas 
Vincas 10c., Čužauskiutė E- 
lena 10c., Alijošaičiukė Ona 
10c., Trockis Pranas 15c., 
Girdauckas Antanas 25c., 
Skėčiukė Ona 10c., Kalasu- 
nas Jonas 25c., Girdauskiu- 
tė Elena 25c., Čužauskas V. 
40c., Miliauskiutė Magdė 
25c., Alijošaitis Klein. 10c., 
Kerši ūkė Pranciška 10c., 
Karalauskas Ant. 15c., Siur- 
biukė Aleksandra 10c.„ išli
kta, Ant. 25c., Kerliukė Ve
ronika 25c., Siurbi ūkė Pri
gyta 10c., Šcvelys Ant. 10c., 
Yančaitis Edvardas 25c., 
Voskutė Julijona 25c. Nors 
ant pažiūros šios aukos iš
rodo smulkios, bet čion mu
sų jaunuolnenės prakilnių 
darbų ne pradžia ir dar ne
laba iga, nes toji pat jau

nuomenė aukojo jau T. Fon
dui ne centais, bet doleriais, 
surengė kelis vakarėlius, iš 
<urių visą pelną aukojo T. 
Fondui, žodžiu sakant, mu
sų jaunuomenė ne tuščiai 
garbei ir ne tuščiais žo
džiais, bet rimtoj katalikiš
koj-lietuviškoj dvasioje,
Bažnyčios ir Tėvynės labui 
pozitiviškai darbuojasi.

A. Jaunutis.

-DIDELE DOVANA"~Į
Nebo pakelio priešakys vertas įc pinigais .

Visas Kuponas vertas įc pinigais

Visas Kuponas ir pakelio priešokis turi tą 
pačią vertę. Gali būti išmainomi j pinigus 

arba j vertas dovanas.
(Šj dovana bus duodama iki Dec. 31, 1615)

Taigi lai kiekvienas lie
tuvis pildo savo priedermę 
tėvynės link, kur jis nebū
tų, šiauriniam ar pietiniam 
žemes puskainuolyj, o tėvy-

Atplėšk ir, užpildęs tuš
čias vietas, grąžink adresu: 
Pro Lithuania, 41, Boule
vard des Batignolles—Paris 
—France.

Meldžiu siuntinėti man 
kas mėnuo .... egzemplio
rių Pro Lithuania šiuo ad
resu:

Vardas ............................
Pavardė ............................ .
Gatvė ir N.............................
Miestas ................................
Valstija .............................. .
Parašas...............................

Washington, D. C., liepos 
21. — Suv. Valstijų išdan 
atėjo iŠ New Yorko nuo ne
žinomo asmens $10,000. At- 
siuntėjas prisipažino pavo- 

ir visą laiką po to jau-

Simpson, Pa. 
ko” No. 
1915 m., 
dencijėlę 
pasirašęs
korespond'enci  j os 
gana aiškiai suprantu (mat, 
“na vorie šapka gorit”), 
kad lytisi manęs (anot ko
respondencijos, Juozo “Ša- 
laputrio”). Aš, ty. Juozas 
“Šalaputris,” neturiu rei
kalo teisinties nuo užmestų 
kalčių, nes jaučiuosi visiš
kai nekaltu, nei prie pini
gų nuo kuopos “nėrimo,” 
nei prie baro alaus “mauki
me.” O kas link suorgani
zavimo “L. M. D.” (sup
rask TMD.) kuopos, tai bu
vo mano šventa pareiga to
je tamsybės vietelėje, Sim
pson, Pa., suorganizuoti.

Kadangi labai gerai pažį
stu silpnumą p. A. Jaunu
čio, todėl norėčiau duoti 
jam (Jaunučiui) atvirą, lie
tuvišką, brolišką patarimą: 

1 buti taktiškesniu ir rimtes
niu, nes aš, kaipo lietuvis, 
labai gailiu matydamas pa
mokytą žmogų lietuvį, ku
ris galėtų veikti del labo 
žmonių sveiku protu, nuo- 
dinantis save svaiginančiais 
gėrimais be saiko (nors pats 
skelbia blaivybę). Ir vi
sokiais bobiškais “trube- 
liais” užsiimdinėja, lyg per
daug laiko turėdamas. O 
tie “trubeliai,” ty. netak
tingi įsišokimai visur, be
reikalingos tąsynės su žy-

PAVYZDINGAS PASIEL
GIMAS.

Forest City, Pa. Januo-
menė liepos 5 d. važinėjo

Tautos Fondo Reikalai.
Tautos Fondas šią savaitę apturėjo nuo Lietuvių 

Draugijos nukentė j tįsiems del karo šelpti sekantį laiš
ką :
Lietuvių Draugijos komitetas 
nukentėj usiems del karo, šelpti.

No. 904.
Tautos Fondui Chicago j.

Gerbiamieji Tautiečiai: —
Gegužio mėnesio 12 dieną š. m. Lietuvių Draugijos 

komitetas yra gavęs iš Tautos Fondo 6,983 rublius.
Sušelptųjų brolių ir komitetų vardu išreiškiame 

padėkos žodžius už taip gausią auką nuvargintai Lietu
vai.

Reikalas yra taip didelis ir nuostoliai tokie milži
niški, kad ir milijonais rublių neįstengtumėm visų rei
kalų aprūpinti.

Greitu laiku komitetas prirengs savo veikimo apy
skaitą, kurią ir Tamstoms nusiųsime.

Tariame augštos pagarbos žodį:
Kun. J. Kukta, pirm, pad., 
Jos. Šernas, raštvedį s.
K. Dogelis, sekretorius,

Pismiau Tautos Fondas pasiuntė minėtai Lietuvių 
Draugijai 4,400 rublių ($2,000); iki šiai dienai pasiųs
ta minėtai draugijai ll,383į rublių ($5,000.00). Tau
tos Fondas dabar nutarė ir šią savaitę pasiųs Lietuvių 
Draugijai nukentė j ilsiems del karo šelpti dar $10,000.- 
00 (apie "25,000 rublių).

Taigi išviso T. Fondas turės pasiuntęs į Lietuvių 
Draugijos komitetą nukentėjusioms del karo šelpti 
$15,000.00 (arba 36,383 rublių).

* m'Adv. A. A. šlakis,
į T. Fondo raštininkas.

Birželio G, 1915.

“Pro Lithuania.”
Jau išėjo iš spaudos Lie

tuvių Informacijos Biuro, 
(41 Boulevard des Batignol- 
les 41, Paris, France) lei
džiamas laikraštis anglų 
kalboj “Pro Lithuania” (už 
Lietuvą). Ten tarp kitų la
bai indomių, straipsnių tel
pa p. Seignobos’o, Sorbon- 
nos profesoriaus, straipsnis 
apie lietuvius, ir p. Meillet, 
prof, garsios “College de 
France” apie lietuvių kal
bos gražumą.

Šis leidinys tapo atspauz- 
dintas 10,000 egz. ir iš
siuntinėtas visiems žymes
niems Amerikos lietuviams 
su tam tikru atsišaukimu. 
Čia kelios ištraukos iš to 
indomaus atsišaukimo:

“Jūsų mylista supranta, 
kad šiuom visuotino per
versmo metu kiekvienas 
lietuvis privalo intempti vi
sas savo jėgas, idant atneš
ti savo tėvynei tinkamą 
naudą. Kiekviena lietuvių 
kolionija užsienyj lai tam
pa agitacijos centru Lietu
vos naudai ii- garbei, kiek
vienas lietuvis lai tampa 
Lietuvos vardo skeibėj-u ir 
jos ateities pri rengėju. 
Kiekvienas saVo tarpi; lai 
skelbia, platina žinias apie 
Lietuvą. Šio prakilnaus 
darbo palengvinimui ir sis- 
tematizavimui mes leisime 
kas mėnuo laikraštį anglų ir 
franeuzų kalboje “Pro Li
thuania” (už Lietuvą). 
Kiekvieno lietuvio prieder
mė yra kuoplačiau pasklei
sti šį raštą svetimtaučių 
tarpe. Patariama šį leidinį 
inteikti: 1)’ vietinei spaudai 
(laikraščiams), 2) žymes
niems vietinės valdžios na
riams (majorui, teisėjams 
ir t.t.), 3) vietiniams atsto- 
vaius-kongrcsnianams, se
natoriams, 4) žymesniems 
visuomenės veikėjams.

Kaip matome, Liet. Inf. 
Biuro agitacijos darbas y- 
ra labai pastatytas. Euro
poj ir Amerikoj tveriasi 
nauji LIB. skyriai. Iš tik
ro šaltinio žinome, kad A- 
merikos skyriams tapo pri
siųsta 5.000 egzempliorių 
“Pro Lithuania.”

N. B. “Pro Lithuania” 
galima gauti pirkti arba už- * 
sisakyti “Kataliko” redak
cijoje.

Dr. S. A. SL AKIE NE I
SPECIALISTE a

MOTERIŲ IR VAIKŲ LIGOSE 
3255 SO. HALSTED ST. ■
Tel. Drover 6326 CHICAGO, ILL. 8

Telephone Yards 6685

Lietuviška Drapanų Krautuve

■

Užlaikau didžiausiame pasirin
kime vyriškų aprčdalų, skrybėlių, 
čeverykų, batų del moterų, vyrų ir 
vaikų: taipgi vyriškų siutų ir over- 
kotų.

JONAS BUDR1KAS, savininkas 
3252-34 S. Morgan St 

CHICAGO, ILL.

Tel. Randolph 5246

A. A. Slakis
ADVOKATAS

19 SO. LaSALLE ST. 
(Room 815) Chicago, 111. 
Res. 3255 So. Halsted St.

Tel. Drover 5326

VYRIŠKI DRABUŽIAI UŽ PUSĘ 
KAINOS.

Mes nesame bankierlai, bot gvaran- 
tuo,jame, kad mes sutaupysime jąs 
pusę pinigų. Nauji vyriški drabužiai 
nuo $30 iki $50 už pusę kainos. Ma
žai vartoti drabužiai, vertės $25 iki 
$60 — $5 ir augščiali. Apatiniai ma
žai vartoti, nuo $1 lt augščiau. Vai
ką drabužiai nuo $2.50 iki $7.50, 
Taippat valizos ir kuparai.

S. Gordon
1415 S. Halsted Street

Atdara kasUitį VAkarfiB iki 9 
valandai. Subatoje iki 11 valandai 
vakaro. Nedėliojo iki 6 valandai va
kare.

Tel. Humboldt 97

J. C. WOLON 
LIETUVYS ADVOKATAS

1566 Milwaukee Ave.
Arti Robey gatve' 

Valandos: 3 — 5 popiet 6:30 — i T.
ANT TOWN OF LAKE

4559 S. Hermitage Ave., 
Kampas 46 gatves.

Nuo 8 vai. vakare kasdiena
■ • ■

2
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Jaunimo
Reikalais

VYČIAI PADĖKITE 
VYČIAMS!

“L. V.” Iš. P. Kom.:
A. M. Backus,

41 Providence str., 
Worcester, Mass.

Tautos Fondo Atskaita. •3

,A

■P

c

> Nors kartų jau ir buvo 
atsišaukta i visas L. Vyčiu 
kuopas bei pavienius na
rius, idant paduoti broliškų 
rankų Worcesterio Vyčiams 
įvykinime pasekmingai Vy
čių išdirbinių parodos, bet 

, kol kas atsiliepė neperdaug.
Gal but, kad daugiausia ne- 
patėmijo musų atsišaukimo, 
taigi dar kartų drįstame 
melsti Jūsų paramos.

Busimoji Vyčių išdirbi
nių paroda tai bus historiš- 
kas -momentas Vyčių gyve
nime, ir butų labai gaila, 
kad po parodai viskas urnai 
išdiltų iš musų omenės. Bū
tinai reikėtų įsteigti atmin
čiai šios parodos paminklų. 
Ištvermingesnis už plieną ir 
akmenį ir gražiausias pa
minklas tai bus Vyčių Išdir
binių bei Dailės Pirmosios 
Parodos Albumas, šis al
bumas bus ne tik historiš- 
ku Vyčių dokumentu, bet 
taipgi ir papuošalu lietu
viškos literatūros, kadangi 
tilps jame daugybė paveik
slų, geresnių dailės veikalų 
bei rankų išdirbinių, taipgi 
ir svarbių faktų apie Vy
čius.

Atspauzdinimas šio albu- 
buino atsieis labai, brangiai 
ir pelno mes iš to nemano
me padaryti nei jokio, nes 
musų noru yra paskleisti 
šiuos albumus dykai po vi
są Ameriką ir Lietuvą ir 
tuomi kuoplačiaus supažin
dinti visuomenę su Lietu
vos Vyčiais.

Musų 25 kuopa finansi
niai yra silpnutė ir be kitų 
pa'gelbos mes vieni to į- 
vykdinti negalime. Taigi, 
seserįs vytės ir broliai vy
čiui, atsišaukiame į Jus. Ba

ndėti mums galite aukomis 
bei rinkimu albumui apgar
sinimu. Rinkti apgarsini
mus nebus sunku, kadangi 
kiekvienas biznierius, su
pratęs didelę naudą iš ap
garsinimo šiame albume, 
noriai garsinsis, nes pasta
rasis bus atspauzdiutas ant 
geros poperos, 30,000 eg
zempliorių ir bus išsiuntinė
ta kiekvienam vyčiui, į visas 
Amerikos bei Lietuvos re
dakcijas, į kningynus ir vi
siems, kurie tik jų pareika
laus prisiųzdami po 6c. pa
dengimui. krasos išlaidų. 
Juo daugiau bus surinkta 
pinigų, tuo didesnis, turtin
gesnis ir gražesnis bus al
bumas. ■

Įgaliojamu rinkti apgar
sinimus Jonų E. Karosą ir 
P. P. Bąltutį, Chicago, Ill.; 
S. Striauką, Wilkes-Barre, 
Pa.; Joną J. Ramanauska 
ir O. M. Kašėtaitę, Brock
ton, Mass.; ii Pr. Stra- 
kauską, So. Boston, Mass. 
Jei kas daugiau norėtų įga
liojimo l inkti apgarsinimus 
šiam albumui, nuoširdžiai 
meldžiama kreipt’es Rėmiau 
paduotj^įįįdresu. Jei kar- 

tengtmnėme ■ at- 
šio albumo, tai 

įsiusti už apgarsi- 
s sugrąžinti. Kuo- 
os nori patalpinti 

e savo pave i k- 
utyioti apie sąly-

PRANEŠIMAS APIE 
ČIŲ PARODĄ.

VY-

nori1 Kadangi daugelis 
pagaminti šį-tą Vyčių paro
dai, o laiko trumpumo dė
lei negali suspėti ir meldžia, 
idant atidėti ant tolesnio 
laiko, tai Worcesterio Vy
čių 26 kuopos išdirbinių pa
rodos komitetas nutarė ati
dėti parodą iki rugsėjo mė
nesio. Taigi, vytės ir vy
čiai, kurie dar neprisiuntėte 
savo išdirbinius, širdingai 
meldžiame pasiskubinti. 
Vietos dar yra užtektinai 
ir išdirbiniai bus priimami 
iki rugpjūčio 30 d.

Iki šiol prisiuntė parodon 
savo išdirbinius Pr. Kruč- 
kas, J. Tamošaitis, Al. Rač- 
kus, K. Gričiunaitė, B. 
Skripkauskaitė, K. A. Stau- 
pas, M. Rusiauckienė, Z. 
Bagdžiuniutė, J. Lisauskas, 
M. Bagdžiuniutė, J. Gajau
skas, Pr. Žitoveckas, M. 
Kazlauckas, P. Černauskai- 
tė ir M. Stanaitis. Prisiža
dėjo parodon prisiųsti savo 
veikalus: A. Ramanauskai
tė, Pr. Strakauskas, M. 
Norkūnas, M. Kavaliauskas, 
M. E. Žaldokas, F. Nutau- 
taitė, Tz. Šįakis, M. L. Gu- 
rinskaitė, O. Kašėtaitė, Dr. 
V. Brugga, M. Gicevičiutė, 
J. Sakalauskas ir S. Širvin-

1 skaitė. Kas daugiau?
Jau turime puikią kolek

ciją įvairių aliejaus paveik
slų bei piešinių, dailių mez
ginių bei siuvinių, drožinių 
ir mašinų miųijaturų ir t.t., 
bet dar trūksta mus paro- 

’ dai skulptūriškų veikalų. 
1 Tikimasi, kad tarp vyčių y- 

ra skulptorių bei plastogra-
■ fų... Atsiliepkite- Nesislėp

kite su savo talentais. Kas
' galėjo tikėties, kad tarp 
1 vyčių randasi gabių profe- 
’ sionalų bei amatorių daili

ninkų, bet štai paaiškėjo, 
kad yra. Taigi vytės bei 
vyčiai, jaigu turite ką nors

■ indomaus ir dailaus savo 
’ rankų darbo, nelaikykite

uždarę spintose, 'bet prisių- 
skite parodon. Lai jūsų 
darbais gėrisi visuomenė.

Kurie mums simpatizuo- 
1 ja ir mano dalyvauti Vyčių 

parodoje, lai rašo.
L. V. 26 kp. išd.

Parodos komitetui,
53 Waverly str., 

Worcester, Mass.

20.83

19.00

14.00

14.00

6.50

29.75

2.65

145.15

27.40

89,60
632.63

Perth Amboy, N. J., nuo vietinių lietuvių (pri
siuntė p. Jonas Bartosevičia) ............. $28.03

Detroit, Mich., aukų, surinktų parengtam vaka
rėly,] (prisiuntė ponas Ignas Bereišis) ....

Haverhill, Mass., aukų, surinktų prie rinkimo 
parašų (prisiuntė kun. J. Kučas).......

Chicago, Ill., aukų, surinktų laike vakarienės
Lietuvos Vyčių kongrese (prisiuntė kunigas
H. Vaičunas) ...................................................

Forest City, Pa., nuo vietinių lietuvių (prisiuntė 
kun. A. Yanušas) ................................... 13.00

Mt. Carmel, Pa., nuo vietinių lietuvių (prisiūti- .
tė kun. V. Bartuška) ....................................

Des Moines, la., nuo vietinių lietuvių (prisiun
tė kun. J. Jonaitis) ................................

Harvey, Ilk, nuo vietinių lietuvių prisiuntė p.
A. Burduitis) ...................................................

Ansonia, Conn., nuo vietinių lietuvių (prisiuntė
p. G. J. Vaitkevičius) ......... ..........................

Paquonock, Conn., aukų surinktų per storonę 
dr-stės šv. Kazimiero ........................

Gilbertville, Mass., nuo vietinių lietuvių (pri
siuntė p. A. M. Račkus) ...................................24.13

New Haven, Conn., aukų, surinktų laike prakal
bų, surengtų per SLRKA. 16 kuopos (pri
siuntė p. V. Zavarskas) ................................ 8.89

Waterbury, Conn., aukų surinktų per Aido Te
atrališkos draugijos surengtą balių ( pri-' 
siuntė p. J. V. Kovas)........................ 189.70

Chicago Heights, Ill., nuo vietinių lietuvių (pri
siuntė kun. J. Klanauskas) ......... .......

Luzerne, Pa., nuo vietinių lietuvių (prisiuntė 
kum F. Kemėšis) ....................................

Viso ......................................................................
AUKOS T. F. SURINKTOS LAIKE S. ŠIMKAUS 

PRAKALBŲ.
Melrose Park, Ill., aukos, surinktos laike p. Šim

kaus prakalbų (prisiuntė p. Ant. Jasinskas) $33.00
Chicago, Ill., aukos, surinktos šv. Mykolo Ark.

svetainėje laike p. St. Šimkaus prakalbų .. 53.63
Chicago, Ill., aukos, surinktos Visu Šventų pa-

rap. svetainėje, laike p. Šimkaus prakalbų.. 46.26
Chicago, III., aukos, surinktos šv. Kryžiaus pa-

rap. svetinėje, laike p. Šimkaus prak... 125.51
Viso ...................................................................... $258.51
Viso įplaukė per dvi savaiti .............•.............. 891.03
Pagal paskutinę T. Fondo atskaitą buvo .. $20,486.39
Viso įplaukė ............................................... $21,377.39

. .'.'SSo Adv. A. A. Šlakis,
T. Fondo raštininkas.

DR. G. M. Glaser
Gyvenimas ir Ofisas

3149 So. Morgan Si. kerte 32ros, Chicago
Specialistas ant 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikiškų 
Taipgi Chroniškų Ligų 

Ofiso valandos:
-iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po pietų, 

ir nuo 6 iki 8:30 vakare.
Nedėlioins vakarais ofisas uždarytas 

Telefonas Yards 687.

Aut paraudavoj nuo 7 rūmų pagy
venimas viršuj aptiekos; vieta labai 
puiki, šviesa iš vistj pusių, namas 
naujas, apylinkė tyki; butų labai ge
ra vieta gydytojui, nes čia gydytojas 
gyveno nuo keletos metų, tai viskas 
yra Įrengta; kitas atėjęs jokių intai- 
symul iškaščių neturėtų, o ir vieta 
jau išdirbta. Norinti arčiau apie tai 
dasižinoti, atsišaukite pas namų sa
vininkų :

Susipažinkite su 
šiuo Rukymu

r. j. Reynold: *>tobaccc©2ompany,

Pirkit Visur Prince Albert raudonose bletinese, 10c., mai
šeliuose su raudonais viršais 5c„ ir stiklinėse so svarą 
ir po pusę svaro.

tus įgysite draugą, visam gyvenimui nuo pat pirmo susuki- 
mo cigareto arba prikimšimo pypkės. Todėl, kad praša

lintas yra peršėjimas ir deginimas naujai išrastu budu. Nėra 
kito tokio tabako kaip

Fringe 
Albert

tautiškos linksmybes rūkymas

Ne daro skirtumo kaip daug ir 
kaip rūkote, Prince Albert visa
da geras, šaltas ir kvepiantis du
rnas džiugina jus po kiekvieno 
užrukimo. Galite rūkyti kaip no
rite, o jūsų liežuvio niekados ne
kutens ir nedegins.
Tas turi rūpėti kiekvienas kas nori gardžiai surūkyti 
cigaretą arba pypkę.

Winston-Salem^ N. C

Thooa Drovai 7800DR. RICHTER’S^BšES3<-į

:umvis GRMoms:
GYVULIU PROTAS

LAMUS

D
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f 3305 Auburn Ave.

■
12 vazonų *

i

Į Geriausias graborius ant Bridge- 
| perto. Atlieka darbą kuogeriau- 
B šiai.
| Prie kiekvieno pagrabo suteikia 
| geriausius liktorius i 
ę painių.

Tel. Drover 4139.

A. MASALSKI
Chicago i

MEWYORK

I Ū S Pat
|49%ALCOHOLL-d

EXP E ILER 
del REUMATIZ
MO, SKAUSMO, 
RAUMENŲ ir vi
su SĄNARIŲ SU
STINGIMO.

Tikras Expellcr 
ateina pakeliuose. 
Neimkite ' tų pa
kelių, kurie yra 
neužpeeėtyti su 
Anchor Trade 
Mark.

25 ir 50 centų 
visose aptiekose 
arba tiesiai

F.Ad.Richter&Co
74-80 Washington Si

NEW YORK. N. Y.

DR. A. J. TANANEVICZE
Gydo Vyrų, Moterių ir Vaikų Ligas

Ofisas Ir Gyvanisae vieta Valaaflea

3249 S. Morgan St., Chicago.

GYVULIŲ PROTAS
Tą kningą vokiškai yra 

parašęs dr. T. Želi, garsus 
vokietis gamtininkas. Lie
tuvių kalbon vertė Juozas! 
Laukis. Kniiiga didelio for
mato, turi 212 puslapių? 
Tai moksliškas veikalas, 
kokio musų kalboje dar ne-1 
buvo.

Kas gi ir apie ką toj di4 
dėlėj kningoj rašoma? Ap
rašoma gyvulių protas. Iš
aiškinama plačiai, jogei 
ir gyvuliai panašiai žmogui, 
turi protą, nors toli gražu

tiek daug neištobulintą, kaip žmogaus.
Plačiai aprašoma visokių gyvulių ypatybės ir pa

veldėti papročiai. O tų papročių pas gyvulius yra labai 
daug. Prieinamai kiekvienam išaiškinama, pav., kam 
šuo prieš atsigulsiant kelis kartus apsisuka, kam jis 
nealkanas būdamas dantimis žolę skabo, kam yra to
kių šunų ir žvėrių, kurie išpasalų užpuola, kodėl nami
niai paukščiai musų raukų baidosi, nors žino, kad ran
ka jų nekanda, kokie gyvuliai turi geras akis, kokie 
gi gerą uoslę ir tt. i

Vis tai labai užimanti dalykai.
Aprašoma protas, ty. supratimas šunų, kačių, bi-< 

zonų, dramblių, arklenų, meškų, šernų, stirnų, visokios 
rūšies paukščių ir tt.

Aprašoma dieniniai ir naktiniai gyvuliai, kodjį 
gyvėdžiai žvėrys bijo ugnies, kodėl gyvuliai bijosi sktN 
dūrinių baidyklių, kokia yra gyvulių krasa (mat ir 
gyvuliai turi ypatingą savo krasinį susinėsimą), ko
dėl šuo loja ant mėnulio, kodėl arkliai baidosi ir t,t.

Į visus tuos klausinius vaizdžiai ir labai užiman
čiai atsakoma. 1 • ■ /p ’f*

Kningos autorius ilgus metus gyvulius, paukščius 
ir net vabzdžius tyrinėjo ir iš to pagamino daug savo 
tam veikalui medžiagos.

Kiekvienam yra pravartu tą veikalą įgijus per-J 
skaityti ir susipažinti su gyvulių karalija.

Kaina $1.00
Siunčiant pinigus adresuokite taip:

Tananevicz Publishing CoiS
3249 So. Mor^n St

J. Leščiauskas
3337 So. Morgan str,. Chicago, 111.

Čia parodoma amerikonas, 
kurs išrado povandeninius 
laivus. Jis sako, kad tie 
laivai jau paseno ir reikės 
juosius patobulinti.

PASIRODYKITE.

Mes, Worcesterio Vyčiai, 
geidžiame susipažinti su vi
sais Su v. Valstijų Vyčiais. 
Kaipo jaunimo, musų šir
dis nėra dar užganėdintos 
vien žinojimu, kad yra virš 
34 kuopų Vyčių ir apie 3,- 
000 nariu; mes trokštame 
sueiti arčiau į pažintį. Štai 
pasitaiko gera proga. Wor- 
cesteryje rengiama Vyčiu 
išdirbiniu paroda, taigi mes 
nuoširdžiai ir meldžiame vi
sų Lietuvos Vyčiu kuopų 
prisiųsti mums savo foto
grafijas, taip grupėmis, taip 
ir pavieniais. Labai mums 
bus malonu matyti paveik
slus kuopų valdybų, “base
ball” rateliu, atletu, teatra
liškų skyrių, įvairiu žaislų, 
pikninkų ir t.t. Jūsų pa
veikslai ne tik suartins Jus 
su mumis, bet taipgi pamo

«$• •$«
j TeL Drover 7042 Į

| Dr. G,. Z. Vežei (Vezelis) |
| LIETUVIS DENTISTAS +

t 4712 So. Ashland Avė. +
J arti 47tos gatvės. į

ne

ir duodam gyduoles kuo-

M. T. Mankowski,

m. > :ago, Illinois.

'I

4503 S«cVfood St., Chicago

kins; sukels musų jaunose 
krūtinėse daugiau entuziaz
mo, užžiebs kibirkštį drau
giško pavydo ir noro dau
giau darbuoties, imant pa
vyzdį iš Jūsų darbavimosi. 
Lietuvos Vyčių 26 kp. pa
rodos komitetas žada duoti 
užtektinai vietos visoms iš 
Vyčių gyvenimo fotografi
joms, taigi, sesers ir broliai 
vyčiai, nepraleiskite pro au
sis šio musų atsišaukimo.

Vyčių 26 kp. valdyba, 
35 Lafayette str., 

Worcester, Mass.

ti apgarsinimus

Reikalaujame kriaučių ir kriaučkų 
mokinties risavoti, kirpti (pattern) 
kotus, sijonus, jekes, rtreses. Mokslai- 
nė atdara iki 9 vai. vakaro.

BLEEKS SCHOOL, 
3302 So. Morgan st., Chicag

M. J. Mankowski 
APTIEKA

ANT TOWN OF LAKE.
Ar esi pilnai sveikas! Gal to

vienas iš musų paklaus. Sunku gauti 
atsakymą. Reikia tėmyti pačiam į sa
vų, gal jauti ant savęs kokį — nors 
sunkumą, gal negali valgyti negali 
miegoti ir t t. tas reiškia, kad jau 
ligos prasideda, taigi nelauk, kada 
jau nebepasikelsi iš lovos, bet tuo
jau kreipkis prie savo gydytojaus. 
Mes visuomet pašauksim gera gydyto
ja, nes prie (musų lankosi j Aptieką 
geriausi gydytojai. Pagalios mes pa
šauksim tokį,) kokio Jus patįs rei
kalausite. Mei išpildome receptus la
bai atsargiai ir duodam gyduoles kuo- 
geriausias; ra ūsų gyduoles yra užti
krintos, kad Jums pagelbės. Nepa
mirškite muši adreso.

JUS GALETE BAUGIU

PLAUKUS
Pasekmingas, moks

liškas gydymas dykai 
del vyru ir moterių.

Ar slinka jums plau
kai?

Ar pražilę jusu plau
kai nuo metu? Ar 
užkrėsti kokias nors ne 
sveikumais ir limpanti 
jie?

Ar randas plaiskotes, 
niežas odos galvos?

Ar plinki, bei pra
dedi plikti?

Ar kenkia kas iš
Prieg gydymu, aukščiau pasakytu li

gų, tai stenkitės apsau- 
guoti jos. Užsakykete iiuostrota kny
gute jusu prigemtą kalba:

“TEISYBE APIE PLAUKUS,” 
Parašita nuropos gar

singo specialisto, kuri
oje randas Įvairios ži
nios: 

Gražybe plauku,—su
dėjimas plauko ir odos 
galvos. Priežastis slin
kimo plauku ir žilumas 
—Kliip užlaikyti svei
katą ir išauginti plau
kus.—Ir kaip tai i pen- 
kius savitis turėti gra
žius plaukus.-žili plau
kai.—Barzda.—ir deka- 
vones nuo užganėdintu
kliętu. Ketvirtoje savaite.

GYDYMAS DYKAI.
Męs galeme perti- 

krenti kiekviena, kad 
gyduoles CALVACURA 
sulaiko slinkimą plau
ku prašalina plaiskotes 
ir augina gražius plau
kus Už 10 centu arba 
krasos markėms prisi
ųstus sykiu su Jusu 
antrašu. Męs išsiuče- 

»me, kiekvienam doler
ine dėžutė Calvacura— 
os ’ N. 1 : ir knygute 
“Teisybe Apie Plau
kus.” Išplaukėte že

ngtoje savaite. ,mia“ atspaustą kuponą 
ir siuskete šianden.

UNION LABORATORY, Box 644, Union, 
-N. Y.
.UNION LABORATORY, 

Box 644, Union, N. Y.
Slučiu i dedamas 10 centu del apmes 

kejimo kaštu perslutimo, meldžiu išsių
sti man tojaus jusu dolerine dėžutė Cal
vacura N. 1 ir knygute “Teisybe Apie 
Plaukus.” (Pasiuskete sykiu kuponą su 
jusu antrašu.)

3



- ""

4 ALD. “KATALIKAS,” liepos (July) 21, 1915.

Chicagos Žinios
ŠEIMININIS IŠVAŽIA

VIMAS.
Pereita sekmadieni, lie- 

pos 18 d., Lietuviškas Tea
trališkas Kliubas “Lietuva” 
turėjo savo šeimininį išva
žiavimą Willow Spring miš- 
kelyj. Norints ryte tą dieną 
buvo labai smarkus lietus, 
bet po lietui padangės pra
siblaivė ir ištisą dieną buvo 
gražus oras. Todėl ir išva
žiavimas labai gerai nusise
kė. Vieta buvo labai graži, 

- tarpe žaliuojančių medžių.
Aplinkui puikios lankos, 
taip kad žaidžiant tokioj 
vietoj prisimena musų bran
gios tėvynės Lietuvos goje
liai, girios ir žaliuojančios 
pievos. Gi kuomet Kliubo 
nariai sutartinai uždainavo, 
lai tuomet ne vienam prisi
minė Lietuvos jaunikaičių 
su mergaitėmis linksimos 
dainos pjaunant ir grėbiant 
šieną. Kliubiečiai per dieną 
žaidė, tai dainavo, gi vaka- 
riop, suvalgę vakarienę, ku
rią pampino Kliubo mer
gaitės, aplink 8-tą valandą 
linksmai ir laimingai 
u žga n ėd i 111 i i šsiski r stė 
mo.

cijos botagas, teisme išpa
žino, kaip policijai buvo 
teikiami kyšiai.

Paaiškės puikus policijos 
darbeliai. Reikia žinoti, kad 
augščiau minėti detektivai 
keli mėnesiai atgal norėjo 
Bertsche prašalinti iš šio 
pasaulio. Tečiau jiems tas 
tikslas nepasisekė atsiekti.

išsivežė. Gal paskui iš Chi
cagos trauksis lietuviškos 
duonos.

I’. V. Vitkevičius yra 
“Kataliko” platintojas.

Advokato Belasco, kuris 
žuvo važiuodamas automo
biliu pereitą pirmadi 
laidotuvės atsiims šiai 
1 vai. iš Furth’s chapel 
e at. ir Grand blv.

Report.

visi
na-

SUIMTA MOTERIS SU 
MIRUSIU KŪDIKIU.
Vakar ant Dearborn ge

ležinkelio stoties polician
tas areštavo moterį su kudi 
kiu ant rankų. Moteris vai
kščiojus stotyj lyg nesava 
ir, regis, norėjus pamesti 
kur savo kūdikį. Tai patč- 
mijo policiantas ir ją areš 
tavo. Pasirodė, jog ji ant 
rankų laikanti vienerių me
tui negyvą mergaitę. Mote
ris nugabenta policijos nuo
vadom Pasisakė, jogei su 
kūdikiu keliavusi iš Ham
mond, Ind., į Chicago, no
rėdama kūdikį, sergantį 
plaučių uždegimu, atiduoti 
ligoninėn. Bet bekeliaujant 
kūdikis miręs. Esanti neko
kia Mrs. Clara Gibson.

Iš Buffalo, N. Y. prane
šama, jogei Kaz. Arcišev- 
skis, kurie tenaitinei polici 
jai prisipažino Myslichų 
šeimynos išžudyme Blue 
Islande, Ilk, dabar savo pri
sipažinimą užginąs. Jis bus 
pargabentas Chicagon.

|

! Bankes’

■

Į

ii
Papigino Kąvą'i
Per Liepos Men

Duoda savo kostume- 
riams Chicagoj suvirs 
$3,000.00 ant šių 32rų 
sukaktuvių.

Geriausia Kava dabar lik 24c svar, 
Gera Santos Kava tik 17 c svar.

Bankes’ Kavos Krautuves
Šiaurine dalis.

406 W Division st 
720 W North avė 
2640 Lincoln avė 
3244 Lincoln avė
3413 N Clark st

1816 W 12th st
3102 W 22ud st

Pietine dalia
3032 Wentworth avo 
3427 S Halsted st 
4729 o Ashland avo

H

I

R 
■
N
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“BURTININKAS” ATI
DENGIA UŽDANGĄ.
Kriminaliam teisme prieš 

teisėją O'Connor vakar pra
sidėjo detektivų-seržantu 
Bill Egan ir Walter O’
Brien byla, kurie tetaria
mi kyšių emime iš “burti
ninku” trusto, kurio galva 
buvo žinomas Barney Bert- 
’sche. TTls taippat buvo tar
pininku tarp trusto ir poli
cijos. Jis taigi policijai ir 
su te i kda vo re ikal au j a mus 
kyšius iš minėto trusto.

Bertsche už “burtininka
vimo” šelmystes pasmerk
tas kalėjimai!. Teisman 
jis pakviestas iš kalėjimo 
ir šiandie pasakoja, visą už
dangą atidengia, kaip Chi
cagos policijos dalis “bur
tininkų” trustą laike savo 
globoj ir iš jo pinigavosi. 
Vakar Bertsche, tasai poli-

SUIMTA BANDITE IR 
BANDITAS.

Vakar bandite ir bandi
tas, moteris ir vyras, užpuo
lė McHale Brothers saliu 
na, Rush gat. ir Austin avė. 
Moteris bandite su revolve
riu laikė prie sienos barten- 
derį, gi vyras banditas 
kraustė register!. Tuo metu 
i nėjo saliunan policiantas 
Mee. Moteris banditas puo
lėsi ant policianto, bet bar- 
tenderis ją akimirkoj par
mušė ant aslos. Abudu su
imta. Bandite pasisakė e- 
santi Margaret Wilson, 30 
m. amžiaus, 259 E. Illinois 
gat., gi banditas — John 
Bas, 13544 Erickson avė.

PADĖKONĖ LIETU
VIAMS.

A. a arcivyskupo Quigley 
laidotuvių komitetas per p. 
Povilą Mažeiką siunčia pa- 
dėkouę Chicagos lietuviams 
už dalyvavimą arcivyskupo 
laidotuvėse.

Laiškas yra šitoks: 
“Ponui P. Mažeikai,

3315 Auburn avė., 
Chicago, Ill.

Gerbiamas pone Mažeika:
Vardan J. M. mirusio ar

civyskupo James Edward 
Quigley, D. I). laidotuvių 
komiteto dėkoju Tamstai ir 
visiems lietuvių dr-jų na
riams, kurie taip maloniai 
sa veikė su komitetu, kurs 
rūpinosi palaidojimu musų 
gerbiamo ir pašlovinto arci
vyskupo.

Jo Mylistai, geri), kunigui 
M. J. FitzSimmons 
komiteto nariams 
delis džiaugsmas, 
lietuvių dr-jos ir
niai žmonės atsiliepė į ko
miteto pakvietimą. Tasai 
sutartinas katalikų atsilie
pimas, nežiūrint nei į savo 
draugijinį stovį, nei gi atsi
žvelgiant į tautas, parodo, 
jog musų žmonės yra tvirti 
katalikai ir turi gerus ve
lijimus. Mirusio arcivysku
po pasisekimas sutaikinti 
jžmones visokių tautų ir ra
sių buvo išparodytas jo lai
dotuvėse, kuomet visos tau
tos, visi katalikai suplūdo 
atiduoti paskutinį patarna
vimą persiskyrusiam su 
šiuo pasauliu arcivyskupui.

Dar kartą dėkoju Tams
tai ir visiems lietuviams ka
talikams ir lieku jums išti
kimas

Šiaur-vakarinė dalis.
1644 W Cnicago avė 
1373 Milwaukee avė
1045 Milwaukee avė 
2054 Milwaukee avė 
2710 W North avė

Vakarine dalia.
1510 W Madison st 
2830 W Madison st 
1830 Blue Island avo 
1217 S Halsted St 
1832 S Halstad st

Telefonas Canal 3737IAKUSERKA
Mrs. A. Vidikas

■ Baigusi akušerijos kolegiją; ilgai praktika- 
| vusi Penneylvanijos hospitalėse ir Philadel- 
g phijoj. Pasekmingai patarnauja prie gim- 
s dymo. Uždyką duoda rodą moterims viso

kiose ligose. Kalba lietuviškai, angliškai, 
rusiškai, lenkiškai ir slaviškai.

1838 S. HALSTED ST., CHICAGO.

B Tananevicz Savingsi

BANK
JONAS M. TANANEVIČIA, Sav.

3249-53 $o. Morgan Street,
/*

CHICAGO. ILL.
10 C J Eli irnc 301

ir kitiem 
buvo di- 

kuomet 
privati-

Ar žiniai kur ateiti nusipirkti Naujo ir Antrų Rankų Medžio
Durų, lentų, lentelių, renių, švinakalvių daigtų ir stogo popieros.

MUSU ČIENIOS YRA ŽEMIAUSIOS.

CARR BROS. WRECKING CO.
3003-3039 S. HALSTED ST. I

i

CHICAGO, ILL į

Chicago ir apylinkės. — 
Gražus oras šiandie ir ry
toj ; šiandie išdalies apsi
niaukė; maža atmaina tem
peratūroje.

Vakar augščiausioji tem
peratūra buvo 69 1., žemiau
sioji — 62 laipsniai.

ATSILANKĖ CHICAGOJ.
Šiomis dienomis atsilankė 

Chicago j p. Vaclovas Vitke
vičius. Jisai yra išgyvenęs 
Chicago j arti 15 metu, veikė 
lietuvių dr-jose ir pereitą 
pavasarį buvo išvažiavęs į 
Mason City, Iowa, aplankė 
lietuvius ir kituose vakari
nių valstijų miestuose. Ten 
lietuviai pusėtinai gyveną, 
visi darbus turį ir sutikmėj 
gyveną. Iš kitur pribuvusie
ji gauną darbų. Mason Ci- 
ty’je lietuviai pasigedę lie
tuviškos juodos duonos ir 
p. Vitkevičius daug duonos

James F. Kennedy, 
komiteto sekretorius.

M. J. FitzSimmons, 
administratorius.

KONCERTINOS
Musų užlaikomos koncertinos atsižymi lygiai to

bulumu savo balso, kaip ir dailia paviršutine savo iš
vaizda. Malonus jų balsas, stropus nutaisymas ir dai
lus darbas suteikia joms vertę geriausio muzikališko 
instrumento savo rūšyje.

Musų krautuvėje randasi p. T. K. Jo- 
zaišas, koncertinų-muzikos mokytojas, ku
ris suteikia kiekvienam pirkėjui visas in- 
’ormacijas ir reikale duoda lekcijas. No
rėdami mokinties muzikos, arba išmainy
ti savo koncertiną ant naujos, kreipkitės į

TANANEVICZ PUBL CO. SU0™m“"STREm.

DUODA čekių knygeles, su kuriais tai čekiais galite apmokė
ti algas, bilas ir visokias kitas išmokestis. Čekiai yra ge
riausias, praktiškiausias ir lengviausias būdas vedimo 
kontrolės biznyje. Jokis biznierius be bankos čekių šią
dien negali atsakančiai savo biznį vesti.

PRIIMA pinigus taupinimui ir moka 3 procentą metams. 
SKOLINA pinigus pirkimui namų ir lotų Chicagos mieste. 
PERKA ir parduoda namus ir lotus.
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinįgus pa

liktus kitose bankose.
IŠMAINO ruskus pinįgus ant amerikoniškų ir amerikoniš

kus ant ruskų, teippat ir pinįgus visų kitų viešpatysčių.
SIUNČIA pinįgus į Lietuvą, Rusiją ir visas dalis svieto ir 

parduoda šifkortes ant visų linijų.
PADARO Dovierennastis, Affidavitus ir visokius kitus 

rejentališkus raštus ir užtvirtina juos pas Rusijos kon- 
sulį ypač pasportus važiuojantiems Rusijon, Lietuvon.

PARSAMDO Bankines Skryneles (Boxes) saugiausiai į- 
rengtoje Rankoje, prie kurioj nė ’vagis, nė ugnis negali 
prieiti.

ŠITA RANKA yra jau 15 metų sena, įsteigta 1898, ir per 
teisingą, praktišką ir atsargų, reikalų vedimą išaugo į 
žymę instituciją. Todėl, turinti koįrius nors bankinius 
reikalus, kreipkitės į šitą Banką, o jie bus geriausiai iš
pildyti.

APSAUGOJA (Pire Insurance) nuo ugnies namus, rakan
dus ir t. t.

PERKA ir PARDUODA morgičius suteikiant 5-tą ir 6-tą 
procentą.

BANKOS VALANDOS:
Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis nuo 8 ryto iki 9 vak. 
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis nuo 8 ryto iki 6 vak.

Nedėliomis nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietų

jtJ

visų
lie-

DIDELIS IŠVAŽIAVI- 
MAS-PIKNINKAS.

Antrojo SLA. apskričio arba 
Chicagos SLA. kuopų, nedėlioj.
pos (July) 25 dieną, 1915 m., Leafy 
Grove (Blinstrupo darže). Pradžia 
10 valandą ryte, įžanga 25e. porai.

Bus kalbos, dainos, lenktynės 
Įvairios žaismės, kalbės moteris 
vyras. Lietuvių Jaunimo Ratelio i 
ras dainuos parinktas lietuviškas 
nas.

Kviečiami visi lietuviai į ši pra
kilnų išvažiavimą-pikninką atsikvėpti 
tyru oru, su draugais pasilinksminti ir 
susipažinti su Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje nariais KOMITETAS.

P. S. Važiuoti Archer avė. “Li
mit” karais ir po to persėsti Į Wil
low Springs arba- Joliet karus, kurie 
priveža iki Leafy Grove daržo.

i ir
i ir 
dio
dai-

Jonas Makriekas, paeinantis iš Kau
no gub., Panevėžio pav., Balučių pa
rapijos, Kudiškiu kaimo, ir Juozapas 
Prokaitis iš Pasvaliečių kaimo, pri
buvo iš Freeland, Pa., i Chicago ir 
norėtų surasti savo pažįstamus 
kaimynus. Taigi bukite malonus 
sišaukti žemiau padėtu adresu 
laišką arba asmeniškai.

J. Makriekas, 
1531 N Wood str., Chicago,

at- 
per

III.

Mokiname Angliškai
Visose dalyse Amerikos ir Kanados

Vienintelė mokykla, kurioj kiekvienas gali išmok
ti Angliška kalba, labai trumpame laike, šios mo
kyklos naujausia ir tobulingiausia metodą. Moki
name per laiškus, visose šalyse, už labai maža at
lyginimą; teipjau Rlesose dienomis ir vakarais. 
Jeigu nori išmokti*greitai Anglų kalba, ateik ar 
rašyk platesnių žinių.
American School of Languages

1741 W. 47tti Street, Chicago, 'A

DYKAS
10 HASSAN kuponų

(Iškirpk šitą Kuponą).

' Šitas specialis KUPONAS vertą? lt 
Ha^san Cigaretų kuponų, kada yra pHdno- 1 
damas su 90 ar daugiau reguleriškų H issan 
Cigaretų kuponų. Dovanų Stotyje arbi pas !

THE AMERICAN TOBACCO CO. J 
. Premium Dept. 490 Broome St., New York, N. Y. SI 
hk (Vertės kupoas gere iki 31 d. Gruodžio, 1915 i ZZt

lt

PIRKITE LOTUS KOL PIGUS 
nes jų kainos in trumpą laiką pakils. Dabar jų kainos yra nuo $110.00 ir augščiau. 
Šie lotai randasi ant 110-111 ir Throop gatvių naujoj lietuviškoj kolionijoj, Morgan Parl^ _

Del platesnių ži

S-

%

■s-

ių kreipkitės in

ąnanevicz Savings!Bank
Rfisąl Estkte Department as, į

3249-53 S. MORGĄ
Phone Yards 6870
K. J, FILLIPOVICH, Pardavė
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